
A Nagytenger délkeleti szigetei egyikén, közvetlenül a

part mentén terült el Dzsivuda falu, amelynek lakói, magától

értetődőn, halászok voltak. Azonban maguk készítették hajói-

kat és halászszerszámaikat is. Így ez a foglalkozási ág és a

köréje csoportosuló többféle kézművesség adott munkát és

megélhetést a falu népének. Az elődöktől örökölt tudást gya-

rapították és tovább is adták az edzett és bátor leszármazot-

taknak. A szeszélyes és gyakran háborgó tenger azonban meg-

tanította őket arra is, hogy vigyázzanak, legyenek óvatosak, ha

a tengerre szállnak kócos bárkáikban, amelyeket a szigeten

termő száras növényekből készült hatalmas kévékből, és saját

kezűleg sodort, s vízhatlan kötelekkel megerősítve szerkesz-

tettek össze. Tonidráó az egyik legtapasztaltabb halász volt a

faluban. Amikor egyetlen fia felserdült, már magával vitte az

izgalmas zsákmányszerzésekre, hogy tanuljon, és a legfonto-

sabb „tudományt”, a bátorságot is elsajátítsa erős kezű apja

oldalán!

A fiú nagy kedvvel tanult. Apját pedig eltöltötte a

remény, hogy ha így halad a fia, Tonidráófi, még sokra viheti.

Azonban a szigetek megszámlálhatatlan sora szeszélyesen

szóródott szét a beláthatatlan kék özönben. Itt nem voltak kita-

posott utak, jellegzetes fordulók vagy világító bóják, amelyek

támpontul szolgálhattak volna a hajósoknak. De nem építettek

ezen a tájon mindmáig sem világítótornyot. A távoli öblök

pedig hívogatóan integettek a tenger szerelmeseinek. Az állan-

dóan változó tájkép próbára tette a megfigyelőképességet. Egy

kis figyelmetlenség már megnehezíthette volna a hazatérést.

Tonidráó gyakran intette fiát, nehogy messzire merészkedjen,

mert ha eltéveszti az irányt, a hullámzó vizeken útjelzőket

nem talál.

Amikor a nagy halász megérezte, hogy öregségre jutott,

és az ereje megfogyatkozott, a tengerre nem járt ki tovább.

Nem így a fia, aki nagy kedvvel irányította sajkáját távolabbi

vizekre is, mint apja. Egy messzebb levő sziklafalban valami-

lyen üreg meg-megjelent előtte, vagy éppen eltűnt a szeme

elől. Ennek oka csak az lehetett, hogy dagály idején a tenger-

szint megemelkedett, és a szabálytalan sziklalyukat befedte.

Apály idején viszont a kapu megint kinyílt. Most, amint fel-

tűnt ismét az üreg, elérkezettnek látta az időt arra, hogy az

ásító kaput közelebbről is megtekintse. Semmitől sem félve

közeledett a fekete lyukhoz. Ám hirtelen azt is észrevette,

hogy a kapu felé ömlő tengerár elkapta a sajkát, és forgatva

sodorta a rémséges nyílás felé. Nem tudott úrrá lenni a víz ere-

jén, amely bedobta a kapun egy sötét barlangba. Óriási zúgás

támadt odabent. Mindenfelé rángatta, sodorta, dobálta az ár.

Szerencséjére a barlang tágas, olykor magas volt, így levegőt

eleget kapott. Maga sem tudta, hogyan, nagy sokára kijutott a

„szabadba”, s a környező hegyektől már nem látta a napot. –

A dzsivudai 

halász fia
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Hamarosan megértette, hogy innen visszaút számára már

nincs. Roncsolt bárkája vízzel megtelt. Anyagának köszönhet-

te, hogy nem süllyedt le. Még volt annyi ideje és ereje, hogy a

legközelebbi homokos parthoz, lábával talajt fogva, vonszolta

magát és a bárkát. Néhány használható dolgot a parton kiterí-

tett. Maga pedig fáradtan és vizesen a még meleg homokba

lehevert és elaludt…

Reggelre kelve éhesnek és még mindig kimerültnek

érezte magát. Fölötte vijjogó sirályok köröztek. A kimentett

bőrtáska megőrzött vagy két napra elegendő eleséget a számá-

ra. A jól záródó táska ilyen helyzetre is megtervezve készült

el. Felnyitotta, és kimondhatatlan hálaérzet töltötte el szívét,

amikor látta anyjának gondos csomagolása folytán a megma-

radt hazait. Addig gondolkozni sem tudott, amíg éhségét nem

csillapította. – Életében igazán most érezte azt a belső szorí-

tást, amelyet az apai óvás figyelmen kívül hagyása okozott.

Látta, s maga is érezte azt a szomorúságot, amelyet szüleinek

okozott. Azt is tudta, hogy ha a Hajnalcsillag feltűnésére sem

érkezik haza a bárka, akkor azt nagy valószínűséggel a tenger

már befalta. Ilyenkor a reményvesztett halászcsalád a kunyhó-

ja csúcsára egy ragadozó által széttépet állat bőrét tűzte ki. Ha

ezt meglátták a falubeliek, fejüket lehajtva, mélyen sóhajtoz-

tak. Az együttérzésnek sajátos módja volt ez.

Közben mégis örömére szolgált, hogy beljebb, a

mélyebb vízben levert karót pillantott meg, amelyhez bizo-

nyosan halcsapda volt erősítve. A gyakorlott halász egy pilla-

natra ott termett, és a hálóból egy nagyobb halat kiemelt.

Hihetetlen gyorsasággal sütésre előkészítette. Máris körülné-

zett, hogy éghető anyagot szedjen össze, és biztosítson a fris-

sen fogott halból legalább két napra való sültet. Ezt is talált

bőségesen. Amíg a sült készült, okkal gondolt arra, hogy

emberek élnek valahol a környéken. Ez megnyugtatta és hitet

ébresztett a lelkében, hogy van valaki, aki titkos gondviselő. –

Eddig még sohasem imádkozott, otthon nem volt ez szokás-

ban, de most engedve az önkéntelen belső érzésnek, tudta,

hogy mit kell megköszönni, és mihez kell további segítséget

kérni, a tekintetét pedig ez idő alatt felfelé irányozta! Hogy

miként szólította meg az ismeretlen Valakit, nem tudjuk és

nem is fontos, mert őt a kinyilvánított jóságát látva lehet vala-

miképpen felismerni és megszólítani. Szó nélküli gondolati

ima lehetett ez! Magasabb rendű és hitelesebb, mint a gépie-

sen ledarált szokásos mondóka.

Elhatározta, elindul felfedezőútra: milyen kilátások elé

néz, van-e esetleg valamilyen út, mód a szabadulásra, vagy

még nagyobb veszedelmekkel kell szembenéznie, mint eddig

történt. Mivel a víz lehúzódott, s a rongált sajka a szárazon

maradt, úgy határozott, hogy amennyire csak tudja, feljebb

húzza, és a benne lapuló szerszámokat megmenti. Eközben

egy kisebb gödörben a víz megmaradt. Közelebb lépve látta,

hogy néhány hal késlekedett az árral elvonulni, így a gödör

fogságába esett. A könnyű zsákmányt azonban nem hagyta

elveszni, és egy hang mintha azt súgta volna, hogy ezt is

készítsd meg. A tűz még nem hamvadt el, amit előbb gyújtott,

égni hagyta továbbra is. A titkos parancsot pedig lelkiismere-

tesen teljesítette. Az elkészült illatos eledelt a megszikkadt

zsákjába tette, szigonyát pedig botként kezébe vette, és elin-

dult. Céltalanul és bizonytalan léptekkel vágott neki az útnak.

Pár száz méterre juthatott tovább, amikor megpillantott

egy kunyhónak tűnő nagyon gyarló építményt. Sejtései támad-

tak, és valami neszt hallott. Több jel arra mutatott, hogy itt

értelmes lények rejtőzködnek. Szigonyát két kézre fogta, és

figyelt. Valaki vagy valami kibújt a kunyhóból. Félénken

lépett előre egy-két ütemet. Bozontos hajzat és szakáll borí-

totta be az egész fejet, a fürtök közül éppen csak kifénylett a

szem. Nem ellenségesen viselkedett. Ezért Tonidráófi a szi-

gonyt a földbe szúrta, jelezve, hogy nem szándékozik táma-

dásba lendülni. Intett a kibújt lénynek, hogy lépjen előbbre, de

az mozdulni is alig mert. Csak a kezét nyújtotta előre, jelezve,

hogy valamit kér. – Tonidráófi kinyitotta zsákját, és egy jóko-

ra sült halat a kezébe adott. 

Ette, rágta, mint aki sohasem evett, és ugrált örömében.

A rejtőzködők közül egy bátrabb is kilépett, és sóváran nyúj-

totta mosdatlan kezét. Ő is kapott egy darabot. Ezt látva, ellen-

ség ilyet nem szokott tenni, mindnyájan kirontottak a gallyak-

ból, folyondárból és szénából készült várból. Egy-egy darab

sült mindegyiknek jutott a frissen készült halból. Amikor meg-

ették, térdre esve csókolgatták a

kedves idegen lábát.

Bár gyanakvásra okot az éhes

emberek nem adtak, mégis kihúzta

szigonyát a földből, és így tett

lépéseket a kunyhó felé. Ők pedig

vele mentek az egyébként tágas

szálláshelyre. Szénával vastagon

terített fekhelyeket látott, és egy-

máshoz támasztott néhány dorong-

félét. Ezek voltak bizonyosan a kézi

fegyvereik. Vadállatok itt a szigeten

nem élhettek, azok ellen ez a „vár”

és a látott fegyverzet védelmet,

menedéket nem nyújthatott.

Most intett nekik, hogy men-

jenek ki a kunyhó előtti letaposott

térre, a világosra. Személyes tetté-

vel mutatta, hogy üljenek le. Nagy

várakozással voltak mindnyájan, de

beszélni, gondolatokat cserélni egy-

mással nem tudtak. De éppen az...megpillantott egy kunyhónak tűnő nagyon gyarló építményt



mutatta, hogy a nyomorúság sújtotta szerencsétlenek igazi

emberek, mert ilyen helyzetben is „szót” tudnak érteni. A kéz-

és testjelek által elvontabb fogalmakat is képesek voltak

közölni és megérteni. Ilyenkor a kölcsönösen felfogott, meg-

értett jelek értelmét is ugyanolyan érzések (derűs arcok) kísé-

retében adták tudtul egymásnak. – Napokon át ezt gyakorolva

olyan készségek alakultak ki bennük, hogy az egyszerűbb

beszédet szinte hiányérzet nélkül képesek voltak pótolni.

Tonidráófi most azt szerette volna megtudni, hogy kik

ezek az emberek, és hogyan kerültek ide tizennyolcan a szi-

getre. Olyan eszközeik voltak, mint például fejsze, tálak,

étkezési kellékek és más egyebek, amiket ő még sosem

látott, és el sem tudta gondolni, hogy azok mire valók. Nem

akart azonban olyannak mutatkozni, mint akinek fogalma

sincs ezeknek a használatáról. A ruháik piszkosan és szaka-

dozottan is arra engedtek következtetni, hogy különösek és

szépek lehettek valamikor. Igaz, a mocskosan hagyott eszkö-

zeik pedig arra utaltak, hogy nem szeretnek dolgozni.

Azonban azt a látszatot korántsem keltették, hogy meg van-

nak elégedve mostani sorsukkal. Soványak és legyengültek

voltak testükben-lelkükben mindannyian. Viszont az itteni

körülményekhez alkalmazkodni nem tudtak, és talán nem is

akartak. Nem találták fel magukat. Annyira élhetetlenek vol-

tak, hogy sajnálni lehetett szegényeket. Ilyen kérdéseket sze-

retett volna Tonidráófi felvetni, azonban jelekkel és rajzok-

kal ezeket nem lehetett tudomásukra hozni, viszont tőlük

sem lehetett elvárni, hogy hasonló eszközökkel képesek

legyenek Tonidráófi dilemmáira feleletet adni. 

Tonidráófit (mindenesetre nagylelkűségét érezve,

bátorságát látva) osztatlanul tekintélyes vezéregyéniségnek

ismerték el. Ezt az elismertséget érezve elhatározta, hogy

„uralmát” megerősíti a sziget és lakói fölött. Első teendője

volt a lakosok élelmezésének biztosítása. Ebbe a szép mun-

kába mindnyájukat beállította. A közeli patak nyomvonala

mentén elvezette alattvalóit a forráshoz, amely bőven ontot-

ta áldását, az édesvizet! Ebből kellett mindennap a homokkal

kisúrolt, kimosott edényekkel a táborba vizet szállítani. A

többi edény megtisztítását is folyamatosan kellett elvégezni.

A halfogás megszervezése az egyik legfontosabb feladat

volt. A halat eddig nyersen ették. A tóban, amely mellett az

összetört sajka pihent, egy alacsonyabb sövénykerítést épí-

tettek. Áradáskor a halakból a kerítésen belülre is kerültek.

Apály idején, a tenger visszahúzódásakor ezek fennakadtak,

és össze lehetett szedni. Egy nagyobb gödörben, vízben tar-

talékolták is a halakat.

Sorra vették az erdők bejárását. Az ehető gombák

gyűjtését megtanulták. A vadméhek telephelyét, a fák odva-

it felkutatták, s megtanulták a méhek elűzését, és a méz össze-

gyűjtését. A bokor alatt fészkelő nagymadarak tojásainak

összegyűjtése is nélkülözhetetlenül fontos volt. Az ehető erdei

gyümölcsök, a „főzeléknövények” megismerése és gyűjtése a

vegyes táplálkozás egyik igen hasznos kelléke volt.

Megtanulták a tengervízből a só kinyerését is. És még sok

hasznos ismeretet kellett elsajátítaniuk. Kötelező volt az úszás

gyakorlása az egészséges életmód kialakítására. Erre a tó volt

a legalkalmasabb, és teljesen veszélytelen. Mindezek az

„alattvalóknak” nehezükre estek, lassan azonban belátták,

hogy szükségesek! – Tonidráófi ezen ismereteket otthon kény-

szerítés nélkül tanulta meg, nem gondolva, hogy ennek egy-

szer nagy haszna lesz.

Ahogy feljavultak az elgyötört emberek testükben, és az

életkedvük is visszatért, egy belső fájdalom jelei viszont elő-

tűntek. Ezt a vezér észrevette, hisz ő maga is ebben szenve-

dett. Az egyre kínzóbb vágyakozás arra fordította minden

figyelmüket, amit egykor elveszítettek. Ám visszatérni oda,

ahonnan bizonyosan nem saját akaratból, hanem valamilyen

kényszer folytán kerültek ide, a legképtelenebb dolognak tűnt. 

Tonidráófi ezeket a porig megalázott, „megpuhított”

embereket hajlandó volt veszedelmes gonosztevőknek, rab-

lóknak, útonállóknak képzelni, idejutásukat pedig ezzel meg-

okolni. De most, tapasztalva jóra való igyekezetüket, látva

egyre inkább növekvő fájdalmaikat, kezdte tagadásba venni

feltételezett múltjukat, és sokkal inkább hajlandó volt testvé-

reinek, szenvedő társainak tekinteni őket. Ezt a benne végbe-

ment fordulatot fokozottabban éreztette is velük, és már képes

volt arra is, hogy akár sírjon is értük. 

Ezekben a napokban azonban rátalált egy félredobott,

talán soha ki sem nyitott könyvre a sátorban. Ennek segítsé-

gével megnyílt előtte a titok, amelyet oly igen kívánt kibo-

gozni. Olvasni természetesen nem tudta, de az ábrák sokasá-

gából megértette, hogy gyakorlati tanácsok, útmutatások

özöne van benne. A különböző szerszámok használatának

módjait képek segítségével érzékletessé tette. A könyvvel azt

a nélkülönözhetetlen segítséget akarták ezeknek az eltaszított

embereknek a kezükbe adni, amely által képesek lehetnek az

életüket különös helyzetekben is fenntartani. Ők azonban a

„gondviselésnek” ezt az eszközét tűzgyújtásra sem tartották

alkalmasnak.

Tonidráófi szinte tudta, hogy a sóvárgás bármennyire

erős emberi érzet is, magában a szabaduláshoz nem vezethet

el. Szabadító nélkül nincsen szabadulás. Magához hívta tehát

barátait, és ismertette velük tervét, szándékait. Már kellő gya-

korlata volt abban, hogy egyszerű rajzok által is meg tudta

értetni velük a szabadulás módozatát. Amikor ezt a fellelkesí-

tő tervet egy hegyes fával a földre rajzolva felvázolta, azonnal

hajlandók voltak ennek megvalósításához minden erejüket

megfeszíteni, a legkészségesebben odaszentelni.

Segítséget úgy tudunk kérni, rajzolgatta a vezér, ha a szi-

get lejtős oldalán építünk egy nagy kemencét, és abban tüzet

és füstöt gerjesztünk. A felszálló lángok és a gomolygó füst

messziről felismerhető segítséget kérő jel. Ez az egész világon

elterjedt jeladás. Ha olyan hajó tűnne fel a láthatáron, amely

ilyen módon jelet küldene, és láthatóan a sziget irányába for-

dulva közeledne, akkor azonnal felkiálthatnának: Meg

vagyunk mentve! Amikor ezt felfogták, örömükben egymás

ruháját tépték, szaggatták. – A kemencét egy akarattal meg-

építették, és a lángok és a füst néhány napon belül a felhőkig

feltört.

Napokon át hordták a fát, élesztették a tüzet. Bár láttak

nagy hajókat a messze tájon a tenger hullámain ellovagolni, de

jelt nem küldtek, irányt sem változtattak! Ez hosszú időn át

így ment. Ám a sóvárgás és az ehhez kapcsolódó csüggedés

olyan szenvedést gerjesztett lelkükben, amelynek beláthatat-

lan következményei lehetnek. De egy nem várt napon, hirte-

len, amikor a fahordást is már rég abbahagyták és a tüzet is

csak Tonidráófi táplálta tovább, ha akkor egy távoli hajóról

biztató jelt nem küldtek volna, minden remény elröppent

volna! Alig hittek a szemüknek, amikor egy imbolygó fáklya

fénye tűnt fel a távolban, és egy hajót dagadó vitorlák sodor-

ták a sziget felé. Olyan öröm támadt az elcsüggedt emberek-
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ben, amit elmondani, leírni már lehetetlen. Lerohantak a part-

ra egészen a vízig, kiáltoztak, és a maguk nyelvén sürgették a

hajót: Gyorsabban, gyorsabban!

A hajósok mérték a víz mélységét, és amikor már

tovább nem közeledhettek, horgonyt vetettek. Mindjárt

három csónakot is leeresztettek két-két matrózzal a vízre,

akik pedig hatalmas evezőcsapásokkal közeledtek. Ők sem

jöhettek fel egészen a partig, de nem is kellett, mert már min-

denki úszott a csónakok felé. Szinte eszelősen ugráltak a

mentő eszközökbe. A hajóról már a hágcsókat leeresztették,

mire odaértek. S mintha ellenséges gályát rohamoznának

meg, üvöltve másztak felfelé.

A hajó fedélzetén orvosok és borbélyok is tartózkodtak.

Ezeket előre felfogadták és felkészítették a teendőikre. A meg-

mentetteket a fürdőbe irányították le. Ott megtisztálkodtak és

a nevükre szóló ruhacsomagokat megkapták, és azokba felöl-

tözködtek, s mindjárt a borbélyszékbe ülhettek. Hajuk vagy

szakálluk rendbetételét a frizuramesterek kívánság szerint

elvégezték. 

Több dúsgazdag apa tíz évvel ezelőtt, javíthatatlan fia-

ikat, akik sok-sok bajt és szégyent okoztak szüleiknek és csa-

ládjaiknak, mert nem hallgattak a szóra, nem hajlottak a szi-

gorú bánásmódra, sem a jóra, tehetetlenségében és végső elke-

seredésében úgy határozott, hogy fiaikat kizsuppolják egy

lakatlan szigetre. Ezek közül az egyik apa annyira fájlalta ezt

a szigorú büntetést, és az utóbbi időkben annyira ránehezedett

gyermekének elvesztése, hogy felkereste a többi szülőt is,

akikkel annak idején egyetértésben követték el ezt a szörnyű

tettet. Kérlelte őket, hogy szüntessék meg ezt az ítéletet, és

közösen szabadítsák fel és hozzák haza elűzött gyermekeiket.

Kitűnt, hogy ők is sokat szenvedtek emiatt, és egyetértésben

elhatározták a száműzöttek megmentését.

Felkerestek egy luxushajó-tulajdonost, akinek hajóját a

teljes személyzettel együtt bérbe vették, hogy megmentsék és

hazaszállítsák számkivetett gyermekeiket. Erről a tervről csak

a kapitány tudhatott a tulajdonoson kívül. Így készítették el

előre egyelőre a legegyszerűbb ruhacsomagokat. Azt azonban

senki sem tudta, hogy él-e még a fia. Az az apa, aki ezt a men-

tést megszervezte, maga is eljött erre a rettenetes útra. Ő azon-

ban egy kabinban várakozott, és nem akarta meglátni a fiát

úgy, amint feltűnik a többiek között, rongyosan és piszkosan.

Magában azt is elhatározta, hogy a fia nélkül, ha már nem

élne, nem fog hazatérni!

A kapitány közben összeállította a menekültek névsorát,

és ezt levitte a várakozó apának. A lista azonban eggyel több

nevet tartalmazott. Az apa a legnagyobb figyelemmel kereste

a fia nevét a listán (közben annyira rosszul lett, hogy le kellett

hívni az egyik orvost is hozzá). Bár a fia nevét megtalálta, de

a száműzöttek tizennyolcan voltak, a fia pedig a tizenkilence-

dik volt a sorban. Ezt a zavart senki sem értette meg. Az utol-

sónak feljegyzett személyt végül mégis lehívták azzal az

ürüggyel, hogy mutatnak neki valamit. Ami itt történt a sok-

sok izgalom után, már alig hihető.

Ahogyan fokozatosan egymásra ismertek, görcsösen és

szótlanul összeölelkeztek, mintha meg akarnák fojtani egy-

mást. Amikor végre az érthetetlen „dulakodás” után már

képesek voltak megszólalni, akadozva bűnvallomást tettek.

Mindegyikük önmagát sírva vádolta. A fiú zokogva állította,

hogy ő a legrosszabb gyermek a világon. Az apa sem győzte

magát elmarasztalni, gonosznak nevezni, és szüntelen kérni

számkivetett fia bocsánatát. A kapitány ismét lejött, kérve az

apát és a fiát, hogy vegyenek erőt most már magukon, mert

odafent mindenki készen vár. Együtt kell menniük az étte-

rembe.

Az étteremben (ilyet már tíz éve nem láttak!) az apa és a

megmentett fiak az asztal köré leültek. Egynek azonban nem

volt tiszta ruhája, sem szék, sem teríték kijelölve a számára.

Ezt az idegent (ő volt igazában a tizenkilencedik) a vendégsé-

get szerző apa és a kapitány föl akarta küldeni. Ennek volt a

neve: Tonidráófi! Ő pedig látva, hogy számára itt nincsen hely,

szomorúan felment a fedélzetre, de amikor körülhordozta

tekintetét még egyszer a tájon, rendkívüli öröme támadt, mert

megpillantotta szülőfaluja, Dzsivuda sátrait. Megmentett

barátai pedig, amikor megértették, hogy mi történt, utánafu-

tottak, és becenevén kiáltozták: Toni, Toni! – hogy magukkal

levigyék.

Nehezen és fájdalmasan tisztázódtak a dolgok, nem

értve, miként került ily hirtelen egymás mellé a szeretet és a

hidegség, az öröm és a kőszívűség… 

Tonidráófi eddig is emberséges volt, most sem veszítet-

te el józan eszét, sértődés és harag sem öntötte el szívét.

Abban azonban hajthatatlan maradt, hogy leveti magát a hul-

lámok közé, és Dzsivuda falvát célba véve, elindul a vizek

hátán hazafelé. Ezt azonban nem engedték meg neki. A hajó-

zás biztonsága miatt (zátonyos volt a terület) a kapitány nem

vállalta a kitérőt, de egy jól felszerelt mentőcsónakot készsé-

gesen felajánlott a mentő számára ajándékképpen. Ám ezen

olyan csomaggal indulhatott hazafelé, amelynek értéke fölül-

múlta minden eddig szerzett zsákmánya becsét! 

Szívszaggató volt a búcsú és felejthetetlen az öröm.

Tonidráófi evezője pedig úgy szelte a habzó vizet, mint vala-

mi vitla. De arra a legmerészebb álmaikban sem gondolhattak

a szülők s a kedves Dzsivuda lakói sem, hogy elveszett fiuk

még egyszer hazatalál, és a csendes öbölben kikötheti az aján-

dékul kapott sajkát… 

*

Katarzis (Szerkesztői utóirat)

Minden tőled telhetőt megteszel. Gondossággal, felelő-

sen felvállalod a feladatokat az elveszettek érdekében. Célod,

hogy ezeket a mélybe zuhant embereket felkarold és segíts raj-

tuk. Aztán látod a változást. Jó dolgok történnek közöttük.

Kitartó munkád kezdi meghozni gyümölcsét. Ugyanakkor rád

telepszik egy érzés: „Nem ismernek el. Nem értékelik kellően

a munkámat és a sok áldozatot.” Amikor a megmenekülésük

már biztos, hirtelen mellőzhetővé váltál, és mellőznek is. Nem

baj. A legfőbb dolog megtörtént. A bajban levők megmene-

kültek. Visszaadtad nekik az életkedvet és a reményt.

Felemelted őket az apátiából és testi-lelki nyomorból.

Megtanítottad őket a szorgalomra és a rendre. Hitet adtál

nekik egy új életre. Végül segítséged révén megismerték a

szabadulás örömét. Megmenekültek. 

Ez volt a cél, már születésed óta erre a küldetésre ren-

deltettél. Minden, ami veled történt, sodródásod, korábbi

személyes terveid meghiúsulása is azért következett be,

hogy rendeltetésednek megfelelhess. Életed különös esemé-

nyei e feladatra készítettek elő. És ha mindez már teljesült,

ne sopánkodj személyed mellőzése miatt! Örülj, és adj hálát

azért, hogy eszköz lehettél a Gondviselő kezében mások

megmentése érdekében!


